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WELKOM
Bert heet iedereen welkom, fijn dat we elkaar weer op locatie kunnen ontmoeten en dat er ook bewoners
aanwezig zijn.
Maarten, Eelco en Jurgen hebben zich helaas moeten afmelden voor de vergadering, de
agendapunten/onderwerpen die zij tot hun aandachtsgebied hebben zullen daarom heel kort besproken worden.

BINNENGEKOMEN POST EN E-MAIL
De ontwikkelingen met betrekking tot de bereikbaarheid van Zandvoort zijn vooralsnog gericht op het OV en de fiets.
Vanaf 9 mei 2022 is het kruispunt Rollandslaan, Pieter Wantelaan, Leendert Meeszstraat dicht.

SPAARGAS STAND VAN ZAKEN
Bert licht kort toe: er is een rijkssubsidie toegekend van 4 miljoen euro, de Ramplaan is een van de 14 wijken die
proeftuin zijn. De gemeente heeft ook 7 miljoen euro (reservering) toegekend.
In de speeltuin is inmiddels een loket geopend (vooralsnog alleen op zaterdagen van 10:00 – 12:00 uur).
Het project roept vragen op: wat als je al zonnepanelen hebt, welke investeringen moet je doen? Met deze vragen
kunnen de bewoners naar het loket.

UPDATE SPEELTUIN EN STAND VAN ZAKEN ROLLANDSLAAN
De speeltuin zal ook een aantrekkelijke plek worden voor ouderen om elkaar te ontmoeten. Ties van Dijk wordt de
volgende bijeenkomst uitgenodigd om hierop een toelichting te geven.
Bert heeft meermaals bij Saskia Vermeulen de stand van zaken m.b.t. de Rollandslaan opgevraagd, maar er is nog geen
antwoord binnengekomen.
De Vlaamseweg gaat 3 maanden dicht, wat inhoudt dat het vrachtverkeer over de Ramplaan en het westelijk gedeelte
van de Leendert Meeszstraat moet. De bocht bij het Wapen van Kennemerland moet autovrij zijn om de vrachtauto’s
doorgang te bieden. Het betreft 50 verkeersbewegingen per dag. Het fietsverkeer kan wel over het fietspad rijden. Niet
alle bedrijven in onze wijk waren op de hoogte gebracht. Een voorstel van een wijkbewoner om voor de vrachtwagens
rijplaten op een van de fietsplaten te leggen, is inmiddels door de Gemeente afgewezen. De aanwezigen voorzien chaos
en ellende.
Actie: de wijkraad zal contact opnemen met Saskia Vermeulen.

LAAGFREQUENTE GELUIDSOVERLAST DOOR WIJKBEWONERS
Aan de Zuider Tuindorpslaan hebben sommige bewoners last van laagfrequent geluid (gebrom). De milieudienst IJmond
heeft een 24-uurs meting gedaan en heeft geen geluidsoverlast kunnen meten. Er wordt gesuggereerd dat de meting
een valse uitkomst heeft omdat het een windstille dag was. Misschien is het de wind die ergens langs giert wat de
geluidsbron kan zijn. In ieder geval is de overlast nog actueel.
Martijn van de Berg meldt dat ook ter hoogte van de Leendert Meeszstraat/hoek Croesenstraat een zelfde soort geluid
regelmatig hoorbaar is.
Actie: Bert neemt contact op met de milieudienst IJmond.

DREEFBEHEER EN DEKATUIN
Dreefbeheer, eigenaar van de grond waarop Dekatuin staat, heeft de wijkraad een plan voorgelegd voor
de grond tussen Dekatuin en de Randweg. Op dit plan hebben betrokkenen waaronder Tuin van Haarlem en
Wijtelengroente een reactie gegeven.
De kerstbomen worden te hoog voor de voorwaarden van het bestemmingsplan van het perceel waar ze op staan
(maximaal 1m50). De DekaTuin wil de kas uitbreiden, waardoor ze meer ruimte creëren voor horeca. En het lijkt dat
Dreefbeheer een biologische supermarkt wil vestigen in dit gebied. De grenzen van het bestemmingsplan worden
verkend; hoeveel vierkante meter voor horeca, hoe hoog mogen de bomen, hoeveel bomen, wat mag je verkopen dat
nog binnen het concept tuincentrum valt.
De wijkraad wil graag dat de regels van het bestemmingsplan gerespecteerd worden.
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MOBILITEITSPLAN GEMEENTE, CONSEQUENTIES VOOR PARKEERBELEID IN DE WIJK
Bert licht kort toe: de gemeente heeft een mobiliteitsplan opgesteld wat consequenties heeft voor het parkeerbeleid.
Het is de bedoeling dat door heel Haarlem betaald parkeren wordt ingevoerd. Dit roept vragen op, bijvoorbeeld: kan
iedereen dan zijn eigen parkeerplaats krijgen en hoe zit dat met laadmogelijkheden voor e-auto’s.

ONZEAUTO EN DE GEMEENTE, VASTE PLEKKEN VAN GREENWHEELS EN MYWHEELS EN (DE
AFWEZIGHEID VAN) BELEID VAN DE GEMEENTE
Bert licht kort toe: de gebiedsverbinder Guda Kay heeft naar 2 personen verwezen die meer kunnen vertellen over
(laad-)plekken voor OnzeAuto (https://www.onzeauto.com), Greenwheels en MyWheels. De algemene indruk van de
vergadering is dat de gemeente hierin zorgvuldiger zou kunnen zijn.
De suggestie wordt gedaan of de oplaadpunten van e-auto’s niet bij de Hospeslaan of bij het tankstation kunnen staan,
omdat deze bedoeld zijn om de stad uit te rijden.

VERKEERSZAKENMAIL ZELFSTANDIG BLOEMENDAAL OVER KORTE ZIJLWEG
Punt wordt doorgeschoven naar volgende vergadering i.v.m. afwezigheid Maarten.

MANIFEST VAN ENKELE WIJKRADEN O.L.V. ROB VAN LOOVEREN
Punt wordt doorgeschoven naar volgende vergadering i.v.m. afwezigheid Maarten.

BOMEN IN DE WIJK, GEBRUIK WEBSITE GEMEENTE
https://www.haarlem.nl/opendata/
Als je klikt op ‘open data op kaart’ dan kun je de bomen van Haarlem zien, inclusief soort en leeftijd.
Bert neemt het op in zijn artikel in de wijkkrant (april 2022).

HOUTKACHELS OVERLAST, MAIL VAN WIJKBEWONER
Voor sommigen betekent de houtkachel gezelligheid, voor anderen betekent dit ademnood. Er is geen wetgeving op, de
wijkraad zal wijzen op het stookalert/stookadvies maar kan hierin geen partij kiezen.

UITSLAG GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Gemeentebreed is de PvdA de grootste partij geworden, in het Ramplaankwartier is dat Groen Links. De opkomst
was iets lager dan vorige verkiezing, nu was het 52,8%.
Er werd gestemd in de Fablohal, er zijn klachten binnengekomen dat het voor ouderen en rolstoelgebruikers
slecht bereisbaar/bereikbaar was.

VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE WIJKRAAD RAMPLAANKWARTIER
Bert deelt mede dat de kascontrolecommissie akkoord is met het financiële overzicht van de penningmeester. Na
dit akkoord is het naar de gemeente worden gestuurd.

SOCIAAL WIJKTEAM – MAIL VAN ROY VAN LOON
Roy van Loon werkt sinds juli 2021 bij het sociale wijkteam. Hij zoekt verbinding met en door verschillende
wijkraden. Ze opereren vanuit het TRIONK. Nu de coronamaatregelen zijn losgelaten is het weer mogelijk om werk
te maken van sociale hulpvragen. En nu het weer het ook toelaat onderzoekt hij mogelijkheden om buiten met
elkaar te sporten. Roy heeft folders uitgedeeld met informatie over het sociale wijkteam. Dit onderwerp leent zich
voor de wijkkrant, Roy neemt contact met de redactie op.

MAIL VAN BERNADETTE DOPPER OVER VERBINDEN IN DE WIJK
De mail betrof een compliment aan het adres van Jurgen over zijn stuk in de wijkkrant.
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MAILBOX: WIE DOET WAT EN WANNEER
Punt voor wijkraadsleden onderling.

UPDATE PROJECT OUDEREN IN DE WIJK
Ronald licht toe: we weten dat er eenzame ouderen zijn, maar we weten niet wie het zijn of waar ze wonen. Er
zijn straatcoaches ingezet op dit onderwerp, en het is zoeken naar een goede balans tussen het goede doen (ze uit
hun isolement halen) en over de grenzen van de privacyregels treden. Er moet een plan gemaakt worden hoe je ze
vindt en hoe je ze kunt benaderen.
Bij de Blinkert zijn ze enthousiast, op zeer korte termijn heeft Ans van Beek overleg met Ronald over
dagactiviteiten voor ouderen.
Het ligt in de bedoeling een conferentie te beleggen met straatcoaches en vragen hoe dit handen en voeten te
kunnen geven. Dit onderwerp leent zich goed voor samenwerking met het sociaal wijkteam. Roy sluit aan.

WVVTK
Martijn van Doorn geeft aan dat het Duinvlietsbosje “met de grond gelijk is gemaakt”, bomen gerooid en alles
weggesnoeid. Er zou rot in de stam zitten. E.e.a. is niet gemeld, maar dat hoeft StaatsBosbeheer ook niet te doen,
ze hebben geen kapvergunning nodig voor onderhoud.

Er is een fout aangegeven wegomleiding bij werk aan de weg. Hoe gaan we daarmee om, zelf melden of via de
wijkraad? De wijkraad kan het doen, maar zelf doen werkt sneller. Het beste is de uitvoerder aan te spreken, niet
via de gemeente.
Adrie meldt dat hij met Saskia Vermeulen door de wijk is gelopen en samen inspectie heeft gehouden. Ter hoogte
van de Croesenstraat en de Hendrik Roozenlaan waren er slecht uitgevoerde afstappen in de stoep en deze
zouden binnen 2 weken aangepast worden. Echter, er gebeurt niets. De algemene indruk is wel dat het mooi is
geworden.

VASTE VERMELDINGEN
Vaststelling verslag vorige vergadering
Verslag is vastgesteld.

Datum kopij volgende wijkkrant
13-06-2022
Datum volgende vergadering
24-05-2022

AFSLUITING
Bert sluit de vergadering met dank aan iedereen.
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ACTIELIJST
DATUM

WAT

WIE

OPMERKINGEN

22-03-2022

Omleiding vrachtverkeer door de wijk; overleg
met Gemeente

Bert

Bert neemt contact op met Saskia
Vermeulen (of vervanger)

22-03-2022

Geluidsoverlast laagfrequent geluid, contact
met milieudienst IJmond n.a.v. meting. Overlast
is er nog steeds.

Bert

Meting gaf geen bromtoon, men
hoort het nog steeds en heeft er last
van.

25-01-2022

Overleg met Tuindershart; hoe inpassen in
portefeuille van Ronald

Ronald en
Harmen Rijksen

Harmen Rijksen neemt initiatief
afspraak te maken voor overleg met
Ronald

22-03-2022

Ties van Dijk uitnodigen voor volgende
vergadering

Jurgen

Om een toelichting te geven over
stand van zaken Speeltuin

23-11-2021

Aftakking Zeeweg/Haarlem

Bert

Uitzoeken hoe of dit provinciaal of
gemeentelijk is en hoe wijkraad
officieel geïnformeerd kan gaan
worden
Verzoek nu ook bij Guda Kay uitgezet.

Verbinding in de wijk via cultuurweek
Beatrixschool

Allen

Ideeën aanvullen t.b.v. thema Helden

Jurgen

Contact leggen met Judith de Bruin.

Bert

Blinkert wil faciliteren, hoe concreet
maken

25-01-2022
23-11-2021
25-01-2022
14-09-2021

Huisartsenpost in Blinkert

23-11-2021

Allard/Bert

14-09-2021

Ronde Tafel organiseren ten behoeve van
activiteiten speeltuin(gebouw)

25-01-2022

Eelco heeft afspraak met Ties van Dijk en
eigenaar Vastgoed.

24-11-2020

Agendapunt parkeren als groot bespreekpunt,
met sprekers uit gemeente

29-06-2021

Maarten polst bij inzenders over onderwerp of
er animo is voor zo’n bijeenkomst
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Eelco

RvT en RvB zijn geïnformeerd van de
wensen en de behoeftes van alle
stakeholders, wijkraad houdt vinger
aan de pols
Ronald (en Ans van Beek), en Jurgen
doen mee
Onderzoek wat de gedeelde wens is,
willen anderen aanhaken?

Maarten

Komt ook ter bespreking met Guda
Kay (wijkraadsgesprek)

